
עבודות במוסדות החינוך

עבודות תשתית ברחבי העיר 'קול העולם', פסטיבל סוכות 2015

טקס חנוכת תחנת הרדיו החינוכית רחובות



חשון, כסלו, תשע"ו
נובמבר, 2015 תושבים יקרים,

הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח מידע אודות פעילויות ואירועים עירוניים

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה

חפשו "עיריית רחובות" ב-

פרוייקטים מרכזיים בפיתוח העיר וחידוש תשתיות 
המתנ"ס והספרייה,  השוק העירוני החדש,  נמשכות עבודות הקמת ההפרדה המפלסית בכניסה המערבית לעיר, 
מוזיאון מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, ועוד. נמשכות העבודות לפתוח תשתית: ברחובות מורדי הגטאות, גדוד 52, 
בורוכוב ובמתחם החנייה ברחוב יום הכיפורים • מעגל תנועה בצומת הרחובות לוין אפשטיין - רמז - פינס • עבודות 
פיתוח והחלפת קווי ביוב וניקוז במשה חרש • החלפת קווי מים ברחובות גולן, שניר, גלעד, הגפן • החלפת קווי מים, 
ביוב וניקוז בדרך יבנה, בקטע הרחובות הרצל - מוסקוביץ. לקראת ביצוע: החלפת קווי מים, ביוב, ניקוז ופיתוח ברחוב 
דרך ששת הימים, בקטע הרחובות אמנון ותמר - גבריאלוב • הקמת מעגלי תנועה בצומת הרחובות משה מזרחי - 
טשרניחובסקי, בצומת הרחובות מנוחה ונחלה - יעקב - גורודסקי ובדרך ירושלים בצמתי הרחובות - לח"י - מגיני 
הגליל - אורי כהן. הסתיימו העבודות: קירצוף וריבוד ברחוב פנחס בן דוד קפרא. מוסדות חינוך: בביצוע 5 כיתות גן 

בבצלאל לינדה, מדר וקלמן ביאלר ו-4 כיתות מעון ברחובות החדשה.

גינון פארקים ועיצוב הסביבה
גומי, הצללה,  גינון, השקיה, מתקני משחק, משטח  פיתוח,  עבודות  בוצעו  ועיצוב הסביבה:  גנים  הסתיימו עבודות 
מצלמות ותאורה בגן דולצ'ין • נמשכות העבודות בשצ"פ 50 "רחובות הצעירה" ובשצ"פ ויצמן. עבודות לשתילה 

נרחבת של עצים, צמחיה רב שנתית ופרחי עונה מבוצעות בכל רחבי העיר.

חינוך ותרבות
עשרות אלפי תושבים ואורחים חגגו בפסטיבל חוה"מ סוכות "קול העולם", שנערך במספר מוקדים בעיר, בהשתתפות 
ניתן  לתוכנית המלגות החברתיות לסטודנטים תושבי העיר,  ומהעולם. החלה ההרשמה  והרכבים מהארץ  זמרים 
מטעם  בתחרות 'קריה יפה'  להגיש בקשות עד 30.11, באמצעות אתר מרכז עתידים • העיר רחובות השתתפה 
 • יופי חמש פעמים ברציפות  ובחמישה כוכבי  יפה, לאחר שזכתה בשנה שעברה בדגל היופי  המועצה לישראל 
'קול  חינוכית  רדיו  תחנת  חנוכת  טקס  נערך   • מודרכת  גופנית  בפעילות  יום ההליכה העולמי  את  ציינה  רחובות 

השפלה' 103.6, באולפן הרדיו בתיכון דה שליט.

חדשות 
פורסמו נתוני הלמ"ס - יישובים ואוכלוסייה בישראל 2014, לפיהם העיר רחובות דורגה במקום השני מבין הישובים 
הגשמים  לעונת  נערכה  העיריה   •  25% של  בשיעור  באוכלוסייה  צמיחה  עם  תושבים,  אלף  מ-100  יותר  המונים 
למניעת ומזעור מפגעי מזג האוויר • חלה חובה להדברת זחל תהלוכן האורן בחצרות פרטיים, בהם נטועים אורנים. 
ניתן להזמין הדברה פרטית בתשלום גם באמצעות העיריה, עד ליום 20.11 • עיריית רחובות השיקה את האפליקציה 
החדשה, שמאפשרת לראשונה רישום לשירות אישי וקבלת הודעות לנייד. ניתן להורידה בחינם • בחודש נובמבר 

יתקיים חודש ההצדעה לאזרח המבוגר עם מגוון אירועים ותוכניות.

כל המידע והחדשות באתר העירוני, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובאפליקציה!

שלכם,
רחמים מלול
ראש העיר


